
 

 

Прессъобщение 
 

На 15 април (вторник) от 10:00 ч. в Регионална библиотека “Пенчо Славейков” - Варна ще се 

проведе отворен форум-дискусия “Европеана: прозорец към европейската култура - единни в 

многообразието”. 

Във форума ще вземат участие г-н Йорис Пекел от фондация “Европеана”; представители на 

Община Варна; Министерство на културата; Министерство на транспорта, информационните 

технологии и съобщенията; колеги от регионалните библиотеки, музеи и университети; 

НБКМ; БАН; представители на неправителствени организации и др. 

 

Европеана е инициатива на Европейската комисия за създаване на дигитална библиотека. 

Европеана осигурява интегриран достъп до дигиталните обекти, създадени или представяни от 

културни институции от всички страни - членки на ЕС. Тя поставя на едно място материали от 

музеи, библиотеки, архиви и аудио-визуални колекции, с цел създаване на условия 

европейското културно и езиково многообразие да бъде достъпно в една обща on-line среда. 

Европеана обединява както цифровизираните документи, така и метаданните с аналитични 

описания на обектите. 

 

Европеана разкрива нови начини за изследване на наследството на Европа: чрез интернет 

портал на всички езици в ЕС всеки, интересуващ се от литература, изкуство, наука, политика, 

история, архитектура, музика или кино, разполага със свободен и бърз достъп до най-големите 

европейски колекции и шедьоври, обединени във виртуална библиотека. 

 

Посредством милиони произведения, представящи богатото културно многообразие на 

Европа, Европеана предлага пътуване във времето през границите и към нови идеи за 

културата на Стария континент. Свързва хората с тяхната история, а чрез интерактивни 

страници и инструменти създава връзки и помежду им. 

 

Регионална библиотека “Пенчо Славейков” има свой принос за успешното представяне на 

кандидатурата на град Варна в надпреварата за титлата “Европейска столица на културата” за 

2019 г. Библиотеката депозира в Европеана най-голямото съдържание от българска страна - 

над 37 000 дигитални единици - документи, статии от периодични издания, фотографии, 

уникални свидетелства за културно-историческото ни наследство, изграждащи образа на 

Варна, България в Европа и е важен елемент от Европейската дигитална библиотека. 

 

През 2013 г. Варненската библиотека беше във фокуса на Европеана в социалната мрежа 

Pinterest, под надслова “Бягство към Черно море”. Над 40 снимки от колекциите на 

библиотеката от края на XIX и началото на ХХ в. бяха публикувани в социалната мрежа и 

всички нейни потребители бяха поканени да посетят Варна като едно от най-привлекателните 

места.  

 

В началото на март 2014 г. библиотеката пое “контрола” над Фейсбук страницата на 

Европеана, като в продължение на един месец публикува информация на български език, 

акцентираща върху историята на Варна, специално за потребителите от България. 
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